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KONKURENCO INTER LUPOJ

La hispana popolo ne bezonis multan tempon 
por malkovri la rubon de la malica politiko de 
S-ro. Eden, kiu fakte estas plia malamiko al niaj 
pezaj klopodoj por digno k libero. Nia plej alta 
historia merito estas ke la hispana Respubliko 
batalas kontraŭ tri nacioj, kiuj rekte gvidas la 
internan ribelon kun la hipokrita apogo de la inter-

nacia diplomataro, kiu, sub ruza preteksto limigi la konflikton k gardi la pacon, 
teksis kanajle specialan sistemon de sufoko kontraŭ la legitima Registaro.

Kion predendas Britio? la respondo estas rapida: konkurenci kun la 
faŝistaj ŝtatoj pri la posedo de Hispaniol Jes, la vero—tragedia vero por nia 
brava k oferema popolo—estas ke la angla konservativa registaro nur havas 
nun neskueblan celon: forpeli el la rondo de Franko la germanojn k italojn 
anstataŭonte ilin!! Kontroli perfidon povas esti negoco...

Nur unu granda k potenca popolo, Sovetio, klare komprenis la ludon; 
alia granda nacio, Francio, heziteme akceptas la manovron kredante, ke la 
angla influo estas malpli danĝera, apud la Pirineoj, ol tiu de hokokruco sen 
vualoj. La cedo pri militrajto al Franko estas la kerno de la manovro. Anglio 
ĵonglas per la kondiĉo pri foriro de la volontuloj ĉar tio signifus la finon de 
la itala-germana influo. Tiam la angla imperialismo pretiĝus akiri gajnon el 
tia situacio k sendube ĝi protektus la grupon, kiu plej facilanime restus safe 
obeema al ĝiaj interesoj. Tiuokaze certe ĝi protektus la bandon de «patriotaj» 
perfiduloj, kiuj kapablas vendi sian patrion k ĉion vendeblan.

A

Ĉar tiuj intrigoj k komplotoj inter lupoj ne estas tiel glataj, kiel oni 
povas imagi, la farso enue k tragike plilongiĝas semajnon post semajno. 
Evidentiĝas, ke Anglio ne deziras rapidan solvon ĝis kiam la tereno estos 
bone preparita al tiuj abomenaj intencoj.

Tiu monstra koncepto de la diplomata politiko nur trovas barojn en la 
obstina volo de la hispana popolo preta venki honeste aŭ digne perei. Tial, 
ankaŭ en eksterlando, nur la energia sinteno de ĉiuj popoloj devigos mediton 
al anglaj politikistoj. Laŭ eksklusive hispana vidpunkto, la militrajto al faŝista A
perfido estas nenio nova. Cu la ribelintoj ne ĝuas fakte tiun komplezon ekde A
la komenco? Cu ili ne dronigas senpune ŝipojn protektatajn de brita k alina- 
ciaj flagoj? Tiu hontinda panoramo estas nur la ekstera aspekto de la surda 
konkurenco inter maljunaj k junaj lupoj, kiujn la diversaj branĉoj el sana 
popolo devas scii same malkovri k ĉiel ajn venkobati por povi marŝi libere 
sur larĝa ŝoseo de vera Demokratio.

Hispanio deĵoras nun en sia posteno. Sen paŭzo en la lukto ĝi kons- 
tatas la aperon de nova malamiko internacia sub la kapitalista ombro de la 
Borso de Londono! En lupa konkurenco, estas moko la famo pri kavarileco!

DANKA BABILADO
La realo, plej ofte, estas bato por Ia fan- 

tazio. En Ia esceptaj fojoj, kiam okazas Ia 
malo, supera ĝojo ŝprucas sen mezuro. Tiun 
agrablan emocion ni ĝuadis dum Ia rapidaj 
tagoj de nia vizito al ekstero por travivi la 
debatojn de du laboristaj Kongresoj. Dornoj 
el fanatika malico ne vundas tra Ia veluro 
el ĝusta konscio! Maturaj fruktoj, de kom- 
prenemo k simpatio al popolfrontismo, estis 
milda regalo por nia instrua pilgrimo de 
urbo al urbo, de hejmo al hejmo...

Ni, ĉiam pretaj al tuja polemiko, eble 
iomete tro rigoraj antaŭ erara riproĉo aŭ 
senfundamenta atako, konfesas honeste nian 
nulan kapablon por esprimi laŭdojn k laŭtigi 
dankojn. La intimaj sinceraj sentoj pri amo, 
danko k admiro, riskas aperi kiel mallertaj 
balbutoj se ili forlasas Ia delikatajn k mis- 
ierajn ĉelojn de Ia homa konscienco.

La plej simbola babilado, pri nia eterna 
danko, estus do konservi blanka la angulon 
de ĉi tiu rubriko. Tamen, argilo iam povas 
esti ŝelo de juvelo. Ĉiuj niaj bonaj geamikoj, 
el la kongresaj amasoj, kuraĝaj kunlabo- 
rantoj k zorgemaj gastigantoj, legante ĉi 
liniojn, devas akcepti k gardi nuria vortojn, 
kiuj restas virge ne diritaj, kvazaŭ rezervo 
de forto neelĉerpebla por Ia nobla k alta 
tasko de nia popola entrepreno.

En especiala kunsido, kiu dense ŝtopis 
grandan ĉambron de kafejo, ni aŭdis suges- 
tojn, rimarkojn k fre interesajn kritikojn. En 
agrabla medio ni ĉiuj studis, tre serioze, Ia 
pozitivajn flankojn de kelkaj riproĉetoj k 
plendoj. La Iegantarodemokrateskizis vojon, 
kiun plezure ni akceptis por utile varti nian 
karan infanon, kiu ne hazarde fariĝis komuna 
banto, koincida punkto, por jam pli ol kvin 
miloj da esperantistoj, el tre malsamaj ten- 
dencoj sed ĉiuj klare akceptintaj, sen rezer- 
voj, la rektan lukton kontraŭ Ia Faŝismo por 
savi la homan dignon, por savi Ia kulturon, 
por savi precize Esperanton mem!

La popolo estas motoro, jen firma kon- 
vinko nia kies definitivan trajton ni konfirmis, 
kun ĝojo, dum longa pilgrimado de kunsido 
al kunsido, de hejmo al hejmo, tra la bruo 
de la stratoj, el plej diversaj urboj ĝuantaj 
pacan trafikon sen terura zorgo pri milito.

En malproksima Oriento, la sama drako vomas detruon sur pacon de antikva popolo!
Japanio aplikas en Ĉinio la abomenajn metodojn de 1’ Faŝismo. Se en la mondo ne jam plu ekzistas juro k 
leĝo, almenaŭ restas .ankoraŭ popoloj tute pretaj batali por detrui ungojn de friponoj k hontigi pasivecon de 

filistroj. Fratoj de Ĉinio, per sama heroeco k sankta fervoro ni nin helpas reciproke! Antaŭen, spite ĉion!
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”C. N. T.” ĉiutaga ĵurnalo, or- 
gano de la Nacia Konfederacio de 
Laboro en Madrido, mallaŭdas la 
novan politikon de P. O. U. M. kiu 
agitas nun denove por Laborista 
Revolucia Fronto.

La konfederacia gazeto diras: 
«La kamaradoj el P. O. U. M. ne 
devas lasi sin misorientigi per la 
konsiloj de tiuj, kiuj ne travivas 
nian revolucion nek per sia nuna 
animstato. Kun la demagogio oni 
iras nenien! La Antifaŝista Fronto 
devas esti nepre defendata de ĉiuj, 
kiuj vere volas venki en Ia milito 
k firmigi, en Ia ariergardo, la ne- 
cesajn kondiĉojn por marŝi poste, 
per sekuraj paŝoj, ira la vojo de 
sociaj k politikaj progresoj.»

La anarkistoj de C. N. T. koin- 
cidas do kun la objektiva kritiko de 
nia bulteno pri sinteno de P. O. 
U. M. Ankaŭ estas irafa la aludo 
pri la konsideroj de tiuj, kiuj ne 
rekte travivas la hispanajn aferojn.

NOTOJ PRI LA INTRENA POLITIKO
• La Interliga Ko- 
mitato de la partioj 
Komunista k Socia- 
lista ĵus publikigis 
la bazojn por ko- 
muna agado de am- 
baŭ organizoj. La 
interkonsento tu- 
ŝas jenajn konkre- 
tajn punktojn: «pli- 
fortigo de la poten- 
co al la Popola Ar- 
meo. Akceli la kre- 
adon de vigla mi- 
litindustrio. Akti- 
va agado pri orga- 
nizo de la fortikigaj 
laboroj. Kontribui 
intense al perfekta 

organizado de la Transporto. Ordigi k plani la nacian 
ekonomion. Tendenco al amikaj rilatoj kun la etburĝaro. 
Rigora ordo en la tuta lojala zono. Sindikata unueco 
inter U. G. T. k C. N. T. Junulara unueco, lnternacia 
unueco. Lojala konduto kun Sovetio.

Tio signifas gravan paŝon antaŭen en la vojo al la 
efektiva unueco de la du branĉoj de 1’Marksismo, kio 
certe influos efike por plifortigi la potencon de la 
proletaro kiel akso plej firma de la milito.
• La Konsilantaro de Aragono, institucio, kiu kaŭzis, 
kaŭzas k kaŭzos ankoraŭ longtempe grandan diskuta- 
don inter ĝiaj kreantoj k ĝiaj atakantoj, ĵus estis fori- 
gata de la registaro, ne perforte ĉar ĝi mem akceptis 
sian likvidon, laŭ sukcesanta plano de la registaro. Ni 
ne volas ĉi tie hodiaŭ fari kritikon pri ĝia tuta bazo k 
funkciado, ni nur mencias, ke tiu speco de regiona pro- 
vizora registaro tre doktrinece, laŭ inspiro de tendenco, 
agadis k ne sciis ligi al sia politiko la aragonan kampa- 
ranaron ĝis tia akstremo, ke multaj vilaĝanoj pro la per- 
fortigaj procedoj de la regantoj, forkuris al la faŝista 
teritorio. La novaj metodoj estas bona garantio!
• La registaro ĵus malpermesis publikigi atakojn kon- 
traŭ Sovetio. La koncerna Ministro deklaris, ke atakoj

al tiu lando, kiu amike rilatiĝas kun Hispanio estas 
tute maljustaj k ne plu estos permesataj.

Tiu decido de nia registaro estas aplaŭdata de ĉiu 
honesta antifaŝisto hispana, kiu konscias pri la valora 
helpo, kiun ni ŝuldas al Sovetio, enmeze de la senagado 
de aliaj «demokrataj» potencoj, kiuj fordonas malavare 
sian dignon al la faŝistaj regnestroj.
• La C. N. T. vizitis la Prezidanton de la Respubliko 
antaŭ kelkaj tagoj. K-do. Antona, elstara membro de la 
organizo deklaris pere de la ĵurnaloj: «Ni estas ekza- 
menintaj la militan situacion k la politikajn cirkonstan- 
cojn kontraŭ la ribeluloj k kontraŭ la invadintoj. En 
kunsido de regionaj komitatoj de C. N. T. ni prenis unua- 
nime la decidon, ree oferti la helpon k kunlaboron, per 
niaj propraj elementoj, al la Registaro de la Respubliko, 
ĉar ni kredas, ke estas nepra devo, en ĉi tiuj momentoj, 
firme apogi tion, kion la registaro reprezentas k parto- 
preni la gvidadon kun la programo gajni la militon k 
kanaligi la revolucion, laŭ vojo konvena por la nacia 
ekonomio. Ni restis tre kontentaj je la vizito farita al la 
Prezidanto, kiu atente aŭskultis niajn proponojn.»
• La mistera malapero de Nin, gvidanto de P. O. li. M. 
elvokis ekscitan animstaton inter tiuj, kiuj akuzas cer- 
tajn elementojn, esti la aŭtoroj de tiu stranga okazaĵo k 
tiuj, kiuj proklamas, ke Nin estas kulpulo k tial li savis 
sin el certa puno per forkuro, protektite de faŝistemaj 
helpantoj, kiuj kaŝe agadas inter ni. Kompreneble, la 
disputo estiĝis inter P. O. U. M.-anoj k komunistoj.

La socialista gazeto de Valencio, pritraktante la 
aferon diris, ke Nin estas kulpigata en la proceso, kiun 
la tribunalo sekvas kontraŭ li, pri tre konkretaj deliktoj, 
kiuj preskaŭ certe rezultigus al li iun severan verdikton, 
tial ŝajnas malvere, ke la komunistoj povu deziri aŭ oka- 
zigi lian malaperon. Kompreneble, se la komunistoj ce- 
lus senigi sin de tia persono, nun estis bela okazo por 
nuligi tiun malamikon per tute leĝaj procedoj. Tamen, 
se Nin kulpas, al neniu pli ol al li mem interesus eska- 
pi el la puno, kiun li meritis. Sekve, al tiuj, kiuj akuzas 
la komunistojn, oni povas argumenti, ke la tuta afero 
povas esti ankaŭ kolosa manovro kontraŭ la komu- 
nistoj, per kiu samtempe Nin evitis al si gravan 
komdamnon. Tion diras la fidinda socialista ĵurnalo.

KIAM VIA OFENSIVO, KAMARADOJ?
La ofensivo de la italaj divizioj, kun centoj da kanonoj k tankoj, helpe de amaso da ger- 

manaj aviadiloj, sukcesis, post barbara detruado de la ĉirkaŭaĵoj, kiel en Bilbao, kapli Santander. 
Laŭ la gazeto Tribuna de Romo, dekdu italaj generaloj partoprenis k gvidis la konkeron de tiu norda 
regiono. Samtempe la militŝipoj k submarenoj de Italio senĝene kaperas lra la Mediteraneo ĝis la 
Dardaneloj por tie dronigi senpune niajn ŝargŝipojn. La ribelintoj tiel povas fieri pri sia eskadro... 
pri la pirata eskadro de Mussolini kun fripona toleremo.

Tiu skandalo okazas antaŭ la splena indiferento de la Diplomatio. Ŝajnas, ke en la proksima 
kunsido de la naŭziga Ligo de Nacioj oni pretendas argumenti per venkoj, ju pli da mililaj sukcesoj 
oni povos montri des pli da avantaĝoj oni povos eltiri. Ne gravas tio, per kia helpo la hispanaj per- 
fiduloj sukcesas flirtigi sian flagon. Pravo ne valoras. Justo ne pezas. Honesteco ne taŭgas.

Ni perdis la fidon al la farsaj tribunaloj de la potenculoj, al la ekspluatantoj de la mondo. 
Sed ni obstine volas ankoraŭ fidi al la popoloj, kiuj ne ŝatas suferi nian sorton. Ĉu ili fine vekiĝos 
aŭ akceptos ĝin kiel fatalon? Nia espero je la konscio de la tutmonda proletaro komencas malvigliĝi. 
Simpatio ne sufiĉas, kamaradoj! Vian solidaron montru per pli efika gesto ol per kompata sendado 
de litoj k medikamentoj. Se vi ne kapablas eluzi vian forton nunmomente, kiam vi juĝos oportune 
interveni favore al la laboristoj de Hispanio? aŭ, ĉu vi pensas, ke la rezulto de nia batalo ne efikos
Kontrolu la sintenon de viaj sindikataj k partiaj gvidantoj; postulu al ili faktajn k konkretajn agojn! Nia Armeo ĵus komencis kuraĝan ofen- 
sivon en la frontoj de Aragono. Al la fremda atakego en la Nordo ni respondas per iberia impeto ĉe orienta regiono en direkto al Zaragozo.

Ne nur por ni, por vi ankaŭ ni batalas. Nia k via sorto dependas ankaŭ de tio, ke vi kunbatalu. Estu agemaj! Konsciu pri via 
forto k agu konsekvence. Nur vi povas haltigi la paŝojn de nia komuna malamiko! La striko ankoraŭ estas proleta k grava ofensivo!

*Jfi
Unika falĉisto por tranĉi la lolon 

kontraŭ vi mem se ni malvenkas?
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Sur monteto staras nia parapeto. 
Antaŭ ni etendiĝas vasta regiono, ĉe 
kies fundo leviĝas blua montaro. Ĉiu- 
vespere ni rave rigardadas la sunon, 
malaperanta trans tiujmontoj.Neniam 
k nenie ni havis ŝancon vidi tiajn 
ĉarmajn k riĉnuancajn sunsubirojn. 
La spektaklo estas ja longa k ĉiutage 
malsama. Dum pli ol unu horo la 
ĉielo, nebuloj k montoj ornamiĝas 
per diversaj koloroj, k ĉio okazas tiel 
bele k tiel simple...

Dise, tie k tie, sur la konkerenda 
regiono vidiĝas kelkaj vilaĝoj k la 
urbo Jaca (Haka). El malproksime 
aspektas gaje tiuj vilaĝoj, sed ne tiel 
estas en la realo. Ili suferas ankoraŭ la 
premon de 1’reakcio, ili ĝemas sub la 
boto de 1’militisma faŝismo. Kaj ta- 
men, sur tiuj kampoj, nun orkoloraj, 
okazis antaŭ 7. jaroj la unua epizodo 
de nia civil-milito, aŭdiĝis tie la unuaj 
kanontondroj k pluraj homoj oferis 
tie sian vivon al popolaj idealoj.

Decembro de jaro 1930. Agoniis la 
diboĉanta monarkio; la groteska dik- 
taturo de generalo Primo de Rivera 
restis senpova por sufoki la popolan 
malkontenton. La nepra, neevitebla 
eksplodo okazis. En urbo Jaca, apud 
Pirenea montaro, du bravaj k noblaj 
oficiroj leviĝis, kiel interpretantoj de 
1’ popola volo. Galan k Garcia Her- 
nandez starigis la Hispanan Respu- 
blikon k pretiĝis defendi ĝin kun ar- 
miloj en manoj. Freŝa vento de libero 
blovis unuafoje tra tiuj valoj. Bedaŭ- 
rinde, tiu romantika gesto ne eĥis en 
la cetera Hispanio k la despota mons- 
tro povis ankoraŭ, per siaj lastaj kon- 
vulsioj, dronigi en sango la sindone- 
man aventuron. Sed ne vane estis 
verŝita la sango de tiuj herooj. Ilia 
nobla ofero akcelis la pereon de 1’ 
jam putrinta sistemo, k nur post kvar 
monatoj la hispana popolo ĝoje sa- 
lutis la aperon de nova aŭroro.

Nun la Tiranio, kiel nova Fenikso, 
revivis el sia propra cindro, k la urbo 
k la kampoj suferas ĝian venĝon.

Sed solenan promeson ni faris k 
ĉiutage ni rememoras pri ĝi. Ni reli- 
berigos tiun karan hispanan terpecon 
k, antaŭ la tombo de 1’tiamaj falintoj, 
honore al ili k honore al sennombraj 
pereintoj pro popola libero, ni pie 
kantados: «Viktime vi falis en kruda 
bata? pro am’ al popoTen sindono...»

J. O. 
(Nord-Aragona Fronto)

======== NIA POZICIO
Kelkaj—tre malmultaj—legantoj de POPOLA FRONTO subite dubetas 

pri nia rolo k celo. Eĉ unu kamarado skribas al ni dirante, ke ni jam mal- 
kovris nian «ĝis nun kaŝitan komunisman karakteron». Aliaj amikoj sin turnas 
al ni k diras, ke ĉar verŝajne la hispanoj batalas por demokrateca Respubliko, 
k tio ne gravas por la proletaro, ili ne plu povas nek volas apogi nian lukton.

Se tiuj plendemaj personoj ne kapablas distingi diferencon inter demo- 
kratio k faŝismo; k pro tio ilia entuziasmo malvigliĝas, ni dankas, ke ili forlasu 
sian subtenon al nia. batalo ĉar ni ne ŝatas apogon sub la pezo de certaj 
kondiĉoj. Kiel multfoje frape dirite, sur la amboso de nia gazeto, la hispanoj 
batalas: unue por venki la faŝismon, nepra premiso por konstrui novan so- 
ciordon, k due por starigi, post la venko, reĝimon sen maljustaj privilegioj, 
en kiu Demokratio ne plu estos vana vorto sed aŭtentika bazo de la socio.

Tamen, menciinde estas, kela kamaradoj, kiuj malakceptas la direkton, 
kiun ni sekvas, ne loĝas en faŝistaj landoj. Se estus tiel, kredeble ili havus 
alian opinion. Kun surprizo ni rigardas la riproĉojn k miras pro tio, ke 
ankoraŭ estas bezonataj klarigoj pri nia starpunkto.

Popolfronto estas kunligo—ne kunfandiĝo—de laboristaj k proletaj 
partioj kun politikaj sektoroj de liberalaj etburĝoj, kiujn ne timigas la socialaj 
progresoj k konkeroj de la ekspluatata klaso sed male, ili estas pretaj helpi 
ĝian disvolviĝon al plej alta ŝtupo. En Hispanio, intelektuloj k mezklasanoj 
kun proletema menso ja abundas feliĉe. Niaj respublikanoj, ĝenerale en sia 
plimulto, estis ĉiam k restas socialistemaj k tial la Hispana Popolfronto 
konsistigas fortan unuecan blokon, sen profundaj diverĝoj; tiun politikon ni 
subtenas per nia gazeto, klare k honeste. Se ni estus ortodoksaj komunistoj, 
sen honto nek vanto, ni konfesus tion sincere. Sed POPOLA FRONTO estas 
simple... Popola Fronto k nenio alia. Ne cerbumu niaj amikoj pri la celo de 
nia gazeto fekunde pluganta tra la verda kampo de la esperantismo.

La laboristaro atentu la historiajn faktojn k observu fenomenon. De- 
mokratio estis ĝis nun la plej forta apogilo por la subpremanta klaso. Per ĝi, 
trompe ĝi regis por sia profito k defendis siajn proprajn interesojn. Sed mal- 
graŭ tio, ke ĝi estis fikcio, la laboristoj uzante la voĉdonrajton k organizi- 
ĝinte, solidare k konscie, efike profitis je la Demokratio por subfosi la povon 
de la privilegiuloj k atingi sinsekve avantaĝojn k plibonigojn.

Kaj jen, tiam la reakciularo vidas, ke eĉ parodio de Demokratio estas 
danĝera por ĝia potenco. La laboristoj utiligante lerte siajn fortojn povas 
fakte influadi k akiri leĝe la plenan povon. Komenciĝas do ofensivo kontraŭ 
la Demokratio, fare de la timemaj reakciuloj k naskiĝas la Faŝismo, kiu 
kovras sian vizaĝon per la emfaza masko de «defendo de kulturo k civilizo».

Ne ekzistas en Hispanio iu organizo, partia aŭ sindikata, sufiĉe forta 
por starigi trude sian programon aŭ sian diktatorecon. Nek ĝi estus solvo por 
la popolo. Ni antaŭvidas por nia lando reĝimon, kiel rezulton de reciprokaj 
cedoj k de interakordiĝo de ĉiuj sektoroj antifaŝistaj.

Tute senbaza estas la kalumnio pri persekutado pro pensoj k ideoj. 
La popola justeco punas k enkarcerigas nur malamikojn, kiuj ofte kaŝas sian 
fuŝan varon per tre respektindaj nomoj. En okazo de sangaj kolizioj, falis 
bonaj kamaradoj de ĈIUJ tendencoj, kiuj erare svingis armilojn, por disputi, 
anstataŭ uzi ilin kontraŭ la komuna malamiko, kiu certe ne estas fremda al 
tiu lukto interfrata k sciis ruze provoki ĝin. Tiuj incidentoj okazigis viktimojn 
el ĈIUJ organizoj. Sed la registaro supertendence devas interveni kontraŭ 
kelkaj grupetoj aŭ personoj, kiuj pretendas agadi perforte kun damaĝo por la 
popola unueco kontraŭ la faŝismo. La popolo batalas kontraŭ diktatoreco, 
kontraŭ ajna absolutismo k rifuzas la jugon, kun bombasta brilo, de minoritoj 
aŭ de individuoj, kiuj volas regi feŭde sur la vilaĝanoj, timigitaj per procedoj 
de teroro. Ne estas oro ĉio, kio brilas; nek estas revolucianoj ĉiuj, kiuj pri sia 
revoluciemo fanfaronas k gaje diboĉas detruante la ekonomion per absurdaj 
aŭ senpripensaj ludoj. Respondecaj organizoj proletaj ne subtenas senkon- 
trolajn agojn de egoistaj izoluloj aŭ de aŭtonomiaj grupoj, kiuj ne meditas 
la sekvojn de sia agado. Tial neniu serioza laborista organizo suferas perse- 
kuton aŭ ĝenon de la registaro, sed ili ĝuas normalan vivon k ekzistorajton. 
La popolanoj luktas k mortas en la frontoj por la libero, ne por anstataŭigi 
siajn malnovajn mastrojn per aliaj, kiuj sen pravo volas ekzerci la forton.

Fine, pri nia gazeto ni aldonu, ke ni estas plene k fiere sendependaj. 
Ni havas nenian subvencion de la Ŝtato, ankaŭ ne de partio aŭ sindikato. Ni 
vivas k floras dank’ al la monhelpo de niaj legantoj ekskluzive, k ni fieras pri 
tio. POPOLA FRONTO ne estas komunista sed ankaŭ ne, ho kompreneble! 
antikomunista, nek anarkista nek antianarkista. Nia klasbatalo estas sufiĉe 
milda por akcepti plaĉe k danke la favoron de multaj liberalaj neŭtraluloj, 
kiuj per silenta laboro helpas pli praktike la epopeon de Hispanio ol tiuj, 
feliĉe malmultaj, kiuj malŝatas nian taskon se ĝi ne reflektas la kolorojn de 
iliaj subjektivaj vitroj! Nia sendogmemo estas perfekta. Nia gazeto estas popol- 
fronta k tiel ĝi estos tre obstine, kontraŭ la faŝismo, ĝis venko aŭ pereo.
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NIA CELO.-Forvojaĝonte al Nederlando, ni revis pri sukcesa 
partopreno en la SAT-Kongreso. Ni antaŭsentis la bezonon, kon- 
taktiĝi senpere kun niaj amikoj de la diversaj landoj, kiuj ĉeestus 
la ĉi-jaran rendevuon de nia Asocio. Ni volis montri al ĝi nian 
estimon k al ĉiuj nian elkoran dankon pro ilia amasa subteno al 
POPOLA FRONTO. Krome ni pensis, ke nia vizito iel taŭgus por 
iomete reguligi la rilatojn inter nia bulteno k la presorganoj de 
SAT, rilatoj kiuj lastatempe ne sufiĉe glate marŝis, malgraŭ 
niaj bonaj deziroj. . . , . , , . . „

Ni do, kun granda dozo da iluzio ekveturis tien, kredante, ke 
per paroloj el la buŝo, pli trafe ol per skribitaj vortoj, ni atingus 
komprenemon por nia starpunkto, flanke de Ia teoriaj konfrau- 
starantoj al la honestaj opinioj de POPOLA FRONTO. Tial ni 
celis profiti la favoran ŝancon por forigi dubojn k antaŭjuĝojn 
el kelkaj cerboj. Mallonge, ni vojaĝis kun la intenco, visi konfuzon 
k esti praktike utilaj al la hispana antifaŝismo.

Kun tia iluzio ni forveturis. Tiu deziro pelis nin al malfacila 
vojaĝo en la nunaj cirkonstancoj. Aro da malhelpaĵoj stariĝis 
antaŭ ni pri la akiro de pasporto. Dum pli ol unu monato, ni 
devis konstante k senlace pilgrimi tra diversaj ŝtatal oficejoj kun 
nia peto: forlasi la landon por nur kelkaj tagoj, serve al la popola 
batalo. Finfine, en la lasta momento ni sukcesis ricevi la koncer- 
najn dokumentojn. Tuj ni pretigis la valizojn, k la 28. Julio ves- 
pere ni adiaŭis Valencion, survoje al Barcelono.

KUN LA KATALUNAJ KAM.ARADOJ. — Tie ni devis 
resti unu tagon. Ni ja avidis pasigi en Barcelono almenaŭ kelkajn 
horojn por interparoli kun la tieaj esperantistoj. En la Komisarejo 
pri Propagando de la Generalitato ni havis la ĝojon, saluti tre 
estimatajn amikojn, el kiuj konsistas la Antifaŝista Esperanto- 
Komitato. En tiu organizo partoprenas anarkistoj, marksistoj k 
ĉiuj iamaj neŭtraluloj. Ĉiuj kunlaboras harmonie k konkorde por 
la Propaganda Esperanto-Fako de Katalunio. Ni ĉeestis ilian kun- 
sidon k partoprenis seriozajn debatojn pri konkretaj taskoj. Oni 
informis nin, ke pro malfacilaĵoj, naskitaj precipe de la manko de 
tempo, ne povas veturi al SAT-Kongreso barcelona k-do. Tial ili 
komisiis nin por reprezenti la Komitaton. Tiucele ni ricevis man- 
datojn por ambaŭ Kongresoj (SAI k JPE) kun la plej koraj 
salutoj de ĉiuj katalunaj samideanoj.

LA KONGRESO DE S. A. T. (Roterdamo) o

Bonega impreso kaŭzis al ni la amaso da gekongresanoj 
en tiu vere impona kunvenego. Ja abundis la nederlandanoj. Sed 
fakte ĉeestis centoj da ne-holandanoj k, se nia memoro ne perfidas 
nin, pli ol dek ses landoj estis reprezentataj, pluraj el ili tre 
multnombre. Brila sukceso!

La kongresanaro akceptis nin kun tre favora sinteno, jus 
alvenintaj oni sciigis, ke ni estas tie k tuj, pro tondra aplaŭdado, 
ni estis devigataj saluti ĉe la podio, por danki la simpatipruvojn 
de la gekamaradaro. Tio ĉi okazis la dimanĉon, 31. Julio matene.

Post la tagmezo, en la Solena Malfermo k-do. Hernandez 
paroladis, oficiale salutante la kongresanojn k gastojn, kiuj ple- 
nigis la vastan kongresejon. Li faris priskribon de la sanga 
batalo de Hispanio kontraŭ la tutmonda faŝismo, dankis la soli- 
daron de la esperantistoj k petis fidon de la laboristaro al ma 
afero Oni aplaŭdis lin vigle k la socialdemokrata gazeto de la 
urbo, en siaj informoj pri la Kongreso, sufiĉe longe raportis 
lian intervenon.

«RUĜULOJ» EN LA POLICEJO,—La morgaŭon (lunde) 
ne estis eble ĉeesti la unuan laborkunsidon ĉar preskaŭ la tutan 
matenon ni pasigis en Ia Centra Policejo ĉar, kvazaŭ ni estus 
ŝtatdanĝeruloj, venintaj el «ruĝa» lando, ni havis sur niaj pas- 
portoj la severan indikon, ke nepre ni devas en Nederlando-nur 
en Nederlando k nur la hispanaj kongresanoj—iri al la Polico ce 
eniro k ĉe foriro en la urboj. Tie oni faris slipon kun gluita por- 
ireto pri ĉiu el ni. La slipoj restis tie, en la arkivo, kiel grafika 
atesto pri nia vizito al la ĉarma Nederlando.

AMIKOJ DE POPOLA FRONTO —La saman tagon post- 
tagmeze, okazis speciale aranĝita kunveno de «Amikoj de PO- 
POLA FRONTO» en salono de kafejo, luita por tiu celo. En ĝi 
estis pritraktataj diversaj aspektoj de nia komuna laboro en la 
gazeto k oni faris interesajn proponojn k trafajn sugestojn por 
plibonigi ĝin, same oni diskutis pri la nederlandlingva eldono, 
kiu jam bonege sukcesas k havas fervoran akcepton de sia legan- 
taro. Bonaj kunlaborantoj k aliaj simpatiantoj, ĉeestis la kunvenon 
grandnombre k ĉiuj montris entuziasmon por nia entrepreno.

En tiu kunveno iu k-do. bedaŭris pro nia foresto en Ia ma- 
lena laborkunsido de la Kongreso, ĉar tie oni parolis pri POPOLA 
FRONTO k estiĝis—laŭ tiu k-do —malfavoraj komentoj k mallaŭdaj 
esprimoj fare de kelkaj kongresanoj, pro «fiaj» atakoj de POPOLA 
FRONTO al SAT. La k-do., kiu informis nin pri tio, supozis erare, 
ke ni intence ne iris al la Kongresejo k li bedaŭris, ke ni ne povis 
defendi nin kontraŭ tiaj vivaj akuzoj, des pli ke nia ne-ĉeesto 
povus naski penson ĉe iu, ke ni ne ŝatas aŭ ne kuraĝas persone 
partopreni tiun diskuton.

KONGRESAJ LABORKUNSIDOJ.—Konsekvence kama- 
rado Bosch alparolis reprezentanton de la Plenum-Komitato k 
plendetis pro tio, ke dum nia foresto ni k POPOLA FRONTO 
estis aluditaj kun mallaŭdo. La plenumkomitatano senkulpigis sin 
dirante, ke temis pri simpla mencio, en Ia raportaro dela Plenum- 
Komitato, kiu estis legata dum la mateno. Tamen, tre malagrable

C») Nia raporto pri la du Kongreso) limiĝas al tio, kio rilatas al Hispanio sen detalaj 
priskriboj de aliaj okazaĵoj, kiuj ne interesas rekte niajn legantojn au povas esti legataj 
en la koncernaj gazetoj de la du Organizoj.

EN LA FLUOJ DE LA MONDO 
li •

Nia vizito al du Laboristaj Internaciaj Esperanto-Kongresoj
■ ENKONDUKO ------

Du el niaj redaktoroj, L. Hernandez k Vilh. Bosch, partoprenis la XVII Kongreson de S. A. T. en Roterdamo, kiel memstaraj 
membroj de tiu Asocio. Ankaŭ ili portis, kompreneble, la rarezentatecon de nia bulteno. Revene al Hispanio, ili vizitis la lli Kon- 
greson de L P. E. en Parizo, kiel popolfrontanoj k delegiti/ie nia gazeto.

Persone ili, kiel SAT-anoj, aktive klopodis kunlabori tra la taskoj de la KoNgreso en Roterdamo, kie ili penis klarigi la 
informan laboron de POPOLA FRONTO. En la Kongreso de Parizo, ili estis simplaj gastoj. Ni lasu ilin raporti mem siajn spertojn 
k travivaĵojn en la du menciitaj k gravaj internaciaj kunvenoj de laboristaj esperantistoj dum la decidaj momentoj de la nuna epoko

impresis nin, kompreneble, ke okazis diskuto pri nia afero sen nia 
ĉeesto, ĉar tiu parto de la raporto povus esti prokrastata ĝis nia 
enveno, por povi dece respondi ĉiun eventualan riproĉon.

lu nederlanda k do, kies nomo ne gravas (*) - ni diru nur, ke 
Ii ludis eminentan rolon en la Kongreso—imervenis en unu el la 
laborkunsidoj k diris sian malaprobon al la laboro de POPOLA 
FRONTO koncerne al SAT. Facilanime li deklaris sin indignita 
pro artikolo «Vivu la ĉarlatanismo!», aperinta en nia n.° 16 k 
riproĉis akre, ke POPOLA FRONTO aldonis al sia n.° 18 folion 
kun «Publika Letero pri Sennaciismo». Tiu eminenta k-do aplombe 
asertis, ke ni atakas Ia Asocion spite al tio, ke la plej gravan 
subtenon ni ricevas de ties anoj.

K-do Bosch respondis, ke ne estas lojala konduto kaŝi, ke la 
artikolo «Vivu la Ĉarlatanismo!» estas simpla k logika respondo 
al la artikolo «Vivu la Neŭtralismo!», antaŭe publikigita en «Sen- 
naciulo». Due, ke pri la «Vortoj al k-do Lanti» respondecas Ii 
mem persone, ne la gazeto. Trie, ke kvankam estas nekontestebla 
fakto, ke granda kvanto da membroj de SAT monhelpas nin k 
efike kunlaboras al nia afero, tio estas ne pro instigoj de la 
gvidstabo de la Asocio, ne pro rekomendo de Ia gazetoj de SAT 
sed ekde la unua momento memvole k spontanee. Fine, k-do 
Bosch klarigis la kialon de sia foresto dummatene, pro la vizito 
al la Policejo k montris sian bedaŭron, ke la afero de POPOLA 
FRONTO jam estas pritraktata en foresto lia k de k-do Hernandez.

STORMO EN GLASO DA AKVO—En alia laborkunsido 
k-do Hernandez provis konvinki la kongresanaron pri la fortika 
laborista unueco reganta ĉe ni kontraŭ la komuna malamiko, pri 
la bonaj rilatoj ekzistantaj inter la membroj de Ia du sindikataj 
organizoj k pri la decida volo de la popolo al la venko. Tiam 
ekstaris la eminenta nederlanda k-do, kiu opoziciis al la eldiroj 
de k-do Hernandez.

Li komencis avertante nin, ke ni devus esti singardemaj ĉar 
eksterlandanoj ne rajtas paroli publike, pri politiko, en Holando k 
sekve ni ĉiuj glitis sur riskoplena tereno. (Tion ni ne bone kapa- 
biis kompreni, ĉar tie ni estis en privata kongreso de iu Asocio k 
tute ne temis pri publika kunveno), Li do, kiel sennacieca neder- 
landano povis paroladi k fakte paroladis tute sendanĝere. Kun 
raŭka voĉo la eminenta k do kontraŭdiris ia vortojn de kamarado 
Hernandez prezentante teruran bildon pri la kontraŭrevolucio en 
nia lando, «kie la veraj revoluciuloj estas senkompate perseku- 
tataj». Kvankam loĝante en Nederlando, li barakte klapodis kon- 
vinki la aŭskultaniaron, ke li tre bone scias tion, kio nun okazas 
en Hispanio, sub vidpunkto partipolitika.

Sekve, Ii asertis tute sen bremso, ke «en Hispanio la kontraŭ- 
revolucio progresadas k enkarcerigas aŭ ekstermas la laboristojn 
de iu difinita tendenco, kiuj posedas eksluzive la revolucieman 
spiriton». (Li forgesis klarigi, kio estas por li Revolucio k kio 
estas Kontraŭrevolucio, ĉar ne ĉiuj laboristaj organizoj koincidas 
hodiaŭ en la interpreto de tiuj du vortoj).

K-do Hernandez petis paroli. La Prezidanto hezitis. Estiĝis 
viglaj protestoj en la salono. Interkruciĝis kontraŭsencaj petoj. 
La plimulto el la kongresanoj Iaŭtigis sian voĉon por postuli, ke 
oni rajtigu k-don Hernandez por respondi al sia kontraŭstaranto. 
Fine, la Prezidanto voĉdonigis k la rezulto estis, ke Hernandez 
ree parolis. Nia fido je la amaso ne estas vana!

K do Hernandez kun emocio k indigno miris pro la fantazia 
rakonto de la nederlanda oratoro, okupanta gravan oficon en la 
movado. Diris Hernandez, ke la priskribo farita de lia refutanto 
kredeble temis pri iu imagita lando, neniel pri Hispanio. Kama- 
rado Hernandez atentigis la gekongresanojn pri la konkreta k 
nediskutebla fakto, ke en Hispanio neniu honesta laboristo, neniu 
proletara organizo, neniu vera revoluciulo estas persekutata aŭ 
ĝenata pro siaj specifaj opinioj. La anarkistoj, kiel ĉiuj aliaj, estas 
plenrajtaj, ili kunvenas, eldonas sian multenombran gazetaron, 
libere kritikas, propagandas en mitingoj ktp. agadas influe en la 
Sindikatoj de C. N. T. lli okupas gravajn postenojn k oficojn, ili 
estas urbestroj, kiel tiu de Valencio mem, komandas balafonojn 
k havas ĉiajn ŝancojn. Pri la krima ribelo de Majo, oni ne forgesu, 
ke gi ne estis subtenata de C. N. T., kies instancoj komdamnis 
ĝin. Tiu monstra ribelo estis sufokita de Registaro sub prezido 
de Largo Caballero, kun kvar ministroj anarkistaj, elstaraj gvi- 
dantoj de la hispana anarkismo.

(*) Ni decidis, por ĝeni neniun, silenti la nomojn de la k-doj intervenintaj en la 
debatoj des pli. ke. laŭ nia opinio, prefere estas por la aŭtoroj de certaj frazoj, resti 
en la anonimeco kiel preferinde estus, ke certaj esprimoj restus ne elparolitaj, kio 
evitus al ni enpresigi ilin en tiu ĉi raporto.

K-do Hernandez insistis tre firme pri tio, ke sub masko de 
revolucianoj ekzistis k ekzistas friponoj, kiuj kondutas fie profite 
al sia privata poŝo, ekzistas ankaŭ uloj, kiuj en Ia nomo de res- 
pektindaj principoj k misuzante membrokartojn de seriozaj k 
respondecaj organizoj agas malhoneste. Tiaj uloj ne havas 
idealon sed nur egoismon. La sana popolo malŝatas tiujn fripo- 
nojn k deziregas liberigi sin el ili, ĉar la sperto kribas tiun, kiu 
agadas revolucie, k tiun, kiu estas nur simpla rabisto aŭ mur- 
disto, kiu meritas punon. Estas necese travivi revolucion—ne 
sufiĉas rigardi ĝin de eksterlando—por opinii k distingi la dife- 
rencon inter kanajlo k revoluciulo konscia k honesta.

Granda plimulto da kongresanoj substrekis per aplaŭdoj la 
vortojn de k-do Hernandez, dum aliaj brue malkonsentis.

LA «INTERNACIO» KUN AMENDO, —Sciiginte al la 
kongresanaro, ke estis kolektitaj proksimume 85 guldenoj por 
Hispanio, iu proponis en unu laborkunsido, ke tiu sumo estu 
aplikata al subteno de unu lito, pere de iu internacia Helpkomitato, 
kiu intencas starigi Hospitalon. Kontraŭstaris tiun proponon 
angla k-dino argumentante, ke la hispanoj ne bezonas litojn sed 
pafilojn. Do, ke oni sendu la monon al ili k ke ĝi estu elspezata 
por la plej urĝaj necesaĵoj.

Mirigite ni ĉeestis la diskuton, kiu sekvis tiun lastan propo- 
non. Voĉoj de celkonsciaj pacemuloj kriis: —«Armiloj ne! Armiloj 
ne!» dum aliaj voĉoj kriis favore al aĉeto de bataliloj kontraŭ la 
faŝismo. Enmeze de la brua diskutado, ŝprucis strangaj frazoj. Iu 

P dogmema pacifisto kriis: — «Ni ne povas akcepti, ke per nia mono 
oni aĉetu armilojn... Per ili povas estis vunditaj, eĉ mortigitaj, la 
germanaj k italaj volontuloj, kiuj batalas en la vicoj de Franko!» 
Ni frotis niajn okulojn, kredante ke ni sonĝas, kiam ni aŭdis Ia 
surprizigan deklaron. Aliaj k-doj respondis: —«Sed ili almilitas 
Ia hispanan popolon, ili batalas kontraŭ la hispana proletaro!». 
La pacifistoj ne cedis, lli aldonis kun duobla fido k firma kuraĝo: 
—«Jes, sed ili mem estas proletoj k nur devige ili batalas!».

Kaj jen, neatendite aŭdiĝas definitiva krio, kiu rikoltante 
aplaŭdojn resumis laŭŝajne la kolektivan senton de la pacaman- 
toj: «LA TUTA SOCIALISMO NE VALORAS EĈ UNU GUTON 
DE SANGO PROLETA!!». Antaŭ tiu esprimo, grandioza k skulp- 
tinda, ni preskaŭ svenis.

Tiam k-do Bosch ekstaris kun la intenco proponi, ke la SAT- 
Kongreso voĉdonu rezolucion por persvadi la laboristojn hispa- 
najn ĉesigi la batalon k oferi sin al Franko, por eviti ofendojn al 
la soldatoj de Hitler k de Mussolini. Sed li ne havis tempon por 
fari la proponon, ĉar jam k-do Hernandez petis paroli. Li diris, 
ke germanaj k italaj volontuloj ja ekzistas en nia lando, sed nur 
en niaj vicoj, en la Popola Armeo, neniel en Ia trupoj de Franko. 
Li montris sin surprizita pro la karaktero de la debato en Iabo- 
rista organizo klasbatala. Post tiu kapturniga diskutado, oni con- 
sentis doni la kolektitan sumon al SAT-rondo en Roterdamo, kiu 
zorgos por konvena destino laŭ propra decido. En niaj oreloj 
reehis strofoj de «La lnternacio», kun novaj paroloj:

«Glaci* nin vokas pacamanta 
turismbatale tra 1’ Kongres'».

KOMITATO PRI NE-INTERVENO.-En la fina laborkun- 
sido oni voĉdonigis la Gvidrezolucioj K-do. Bosch parolis be- 
daŭrante, ke ĝi ne montras deziresprimon pri unueco k Ii sugestis, 
ke eĉ se oni pensas, ke ĉio farebla en tiu direkto estas jam farita 
sensukcese, ankoraŭfoje oni devas celi unuecon k klopodi tiuri- 
late. Li aldonis, ke eble li mem ne devus paroli pri alia manko, 
sed eĉ se oni kredas, ke la hispanoj estas tro postulemaj, Ii 
konstatas kun ĉagreno, ke Ia rezolucio ne entenas eĉ unu vorton 
por esprimi simpation k favoran deziron pri venko de la hispana 
popolo en ĝia lukto kontraŭ la internacia Faŝismo.

La diskuto pri tiu temo ne estis longa, lu plenumkomitatano 
respondis al la riproĉeto de k-do Bosch k deklaris, ke «ĉar la 
afero hispana estas politika afero k S. A. T. ne estas politika 
organizo, la miiito en Hispanio tute ne tuŝas Ia Asocion».

Nia mirokapablo atingis gradon de ekfreneziĝo. Ni ja ne petis, 
ke Ia Kongreso voĉdonu favore al iu ajn politika tendenco sed 
favore al Ia hispana batalo kontraŭ la Faŝismo, afero kiu—ni 
pensas—gravas por la tutmonda proletaro. Sed en Kongreso de 
laborista Esperanto-Asocio oni deklaras emfaze, ke en Hispanio 

« la batalo temas pri politikaĉa afereto k tial SAT ne interesiĝas pri 
ĝi. Tiel estis sen voĉdono akceptite k aprobite.

KONKLUDO,—Jen estas la esencaj trajtoj, en rilato kun la 
hispana miiito, de Ia XVII. Kongreso de SAT. Kun absoluta sin- 

cero ni konfesas, ke ni estus dezirintaj fari alian raporton, sed 
tia estis la Kongreso k ni ne povas aliigi la veron.

Ni esprimas nun nian aternan kordankon al ĉiuj, kiuj apogis 
nin k eĉ honoris nin per elekto de k-do Hernandez kiel prezidanto 
de la tria laborkunsido. Niajn gratulojn pro la perfekta organizado 
de ĉiuj arangdj de Ia Kongreso. Nian forgeseman indulgon al tiuj, 
kiuj atakis nin. Ni ne rigardas ilin kiel malamikojn! Nian kompa- 
ton por tiuj, kiuj miskomprenis nin. Nian estimon al ĉiuj amikoj, 
al la tuta SAT-anaro, al tiuj kiuj partoprenis k al tiuj. kiuj ne 
partoprenis la Kongreson. Ni esperas, ke post nelonge ĉiuj, kiuj 
ne estas sekteme katenigalaj al iu ajn dogmo, malnova aŭ nova, 
nebuliganta lian cerbon, renkontiĝos kun ni por praktika laboro 
sur konkreta bazo, sub la signo de UNUECO KONTRAŬ LA 
FAŜISMO, la komuna k efektiva malamiko de la Laboristaro.

LA KONGRESO DE I. P. E. (Parizo)

Ĉar ni travojaĝis parton de Holando por paroladi en Amster- 
dam k en Haarlem antaŭ grupetoj da gekamaradoj, nur la lundon 
8. Aŭgusto ni povis trafi la «Maison de la Chimie» en Parizo, kie 
okazis la IPE-Kongreso. Pli modesta laŭnombre ol tiu de Roter- 
damo, la kunveno estis partoprenata de ĉirkaŭ 130 gekamaradoj, 
reprezentantoj de pli malpli dek kvin landoj, se ni ne eraras.

Tuj post nia alveno, la kongresanoj ekstaris por akcepti nin 
per varma aplaŭdado k oni sidigis nin kun la Prezidantaro. Ni 
faris mallongajn paroladetojn por danki la amikecan sintenon de 
la kongresanaro. Oni aranĝis specialan kunsidon Ia sekvantan 
tagon, por ke ni povu informi la Kongreson rilate al la hispanaj 
aferoj. Sin trovante hazarde en Parizo k-do Azorfn, membro de la 
Supera Komitato de la Socialista Partio Hispana, sendita de sia 
partio por speciala tasko, li vizitis ankaŭ la kunvenon k paroladis 
kun k-doj Bosch k Hernandez pri Hispanio. Post niaj paroladoj. 
Ia kunsidantaro laŭvole faris al ni demandojn pri apartaj temoj k 
ni klopodis respondi al ĉiuj, klarigante aspektojn de nia lukto. La 
gekamaradoj montris sin ire scivolemaj k la kunsido plilongiĝis 
kelkajn horojn rezultinte tre interesa. Sekve de nia vizito k de 
niaj intervenoj, la Kongreso unuanime decidis nomi nin honoraj 
membroj de IPE per aklama voĉdonado al propono de iu k-do.

Delegitaro de la Kongreso vizitis iun vesperon Ia Tendaron 
de Ia lnternacia Pacifista Junularo, kuŝanta en iu Pariza antaŭurbo. 
K-do Bosch partoprenis Ia ekskurson. Tiu vizito estis sukces- 
plena. En ĝi oni eluzis la bonegan okazon propagandiEsperanton. 
Kelkaj lPE-anoj sin turnis al la diverslandaj gejunuloj en siaj 
naciaj lingvoj. K do Bosch paroladis mallonge en Esperanto (ne 
eslis tie hispanlingvanoj) k liaj vortoj estis tradukataj anglen k 
francen. Li prezentis la hispanan batalon kiel batalon por Paco. 
Li atentigis la gejunularon el la tendaro pri la danĝero de ĝene- 
rala miiito se venkus Franko en Hispanio k deklaris, ke Ia junularo 
hispana elverŝas sian sangon nun por eviti, ke la diversnaciaj 
pacemaj junuloj, interfraiiĝantaj en la tendaro, estu poste pelataj 
unu kontraŭ la alian al sanga kolizio. Lia paroladeto rre bone 
efikis k la tendaranoj montris senkaŝe sian aproban animstaton.

Dum diversaj kunsidoj, kiujn ni ĉeestis en Ia IPE-Kongreso, 
ni havis okazojn interveni kelkajn pluajn fojojn por pritrakti 
ankoraŭ aferojn de la hispanaj miiito k revolucio. Ni klopodis 
havigi al la kongresanoj taŭgajn informojn por formi ĝustan opi- 
nion rilate al okazaĵoj en nia lando. La Kongreso alprenis rezo- 
lucion favoran al la hispana popolo. Oficiala komuniko pri tio 
estis sendita al la hispana Ambasadoro en Parizo. Okazis mon- 
kolekto por Hispanio, kies rezulto estis 260 fr. k unu angla duon- 
krono. La Kongreso esprimis sian konvinkon pri Ia popola venko 
en Hispanio per unuanima decido, ke la IV Kongreso okazu en 
Barcelono, en Ia jaro 1939.

Alveninte k-do Paquier, membro de S. A. T., kun la intenco 
disdoni bultenojn de la Sennaciista Frakcio, li parolis pri tio 
kun k-do Bosch k deziris esti rajtigata, disdoni ilin interne de la 
Kongresejo. Ni ĝojis, ke per peto de k-do Bosch al Ia instancoj 
de IPE, k-do. Paquier havis permeson por liveri la ekzemplerojn 
tie mem en la antaŭĉambro laŭ sia deziro. Ni restis kontentaj, ke 
ni povis helpi kamaradon, kiu estas ano de nia Asocio.

Fine, ni adiaŭis niajn amikojn de I. P. E. kun neforgesebla 
impreso pri la kamarade;o, kiun ni trovis inter ili. AI ĉiuj, ni 
sendas ruĝfratan saluton!

Nia sperto dum la vojaĝo, per nia ĉeesto en ambaŭ Kongresoj, 
estis tre instrua. Per nia kontaktigo kun la gekamaradoj ni lernis 
multon. Unu el Ia plej kuraĝigaj konkludoj estas, ke—kiel ni jam 
antaŭe estis konstatintaj per amaso da leteroj ai nia Redaktejo— 
Popolfronta Esperantismo estas ideo embrie kuŝanta en la menso 
de multegaj progresemaj esperantistoj, kiuj konscias pri la gra- 
veco de la danĝera epoko, kiun ni travivas, k volas kontraŭbatali 
la faŝismon praktike, ne per disigaj teorioj (ĉu malnovaj kredoj, 
ĉu novaj utopioj) kiuj elpruviĝas nepre reviziindaj, se ĉiuj liber- 
pensuloj en la mondo, proletoj aŭ etburĝaj demokratanoj, ne volas 
kune perei. Ni plene konfirmis, ke POPOLA FRONTO, pravas 
marŝante sur unueca vojo, sen atento al dornoj, hazardaj aŭ 
konsciaj, guante la ĝojon ke nia gazeto estas komuna fonto, kun 
freŝa k pura akvo, por mildigi la soifon je alproksimiĝo, kiu 
svarmas en Ia brusto de ĉiuj komprenemaj esperantistoj loĝantaj 
organize en la tendoj de Ia klasbatalaj k neŭtralaj Esperanto- 
Asocioj. Vivu do Ia bona volo en trafa direkto al frata unueco!

Valencio, Aŭgusto 1937.
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AGRABLA DISREVIĜO DE BAPTITA KAPITANI!
depende de la realo pri la milito, kiu 
estas vualita per blindiga tukego.

♦ * *

Dum la lastaj sukcesoj de nia 
Armeo en la Centra batalfronto, inter 
multaj kaptitoj, troviĝis artileria kapi- 
tano kun aliaj oficiroj. Li diris: —Ĉu 
eblas? Mi nur vidas hispanojn tie 
ĉi... Kie estas la rusoj k la francoj, 
kiuj gvidas la ruĝulojn?

Kaj kiam oni respondis al li, ke 
niaj ĉefoj k oficiroj estas filoj de His- 
panio, li aldiris: —Tamen, en nia 
kampo oni asertas la malon. Kaj ni 
ĉiuj estas konvinkitaj pri tio. Nun mi 
vidas, ke oni trompas nin k ke mi 
batalis, n e kontraŭ fremduloj kiel 
mi kredis, sed kontraŭ samlandanoj.

* ♦ *.

Tiu kapitano, viro kun kariero, 
kredis sen pridubo la fabelojn ab- 
surdajn de la oficialaj komunikoj de 
Franko. Tiel li konsolis sin, vidante la 
germanojn k la italojn, svarmantaj en 
la «frankistaj» vicoj, ĉar li supozis, 
ke en la lojalaj trupoj abundis ankaŭ 
la eksterlandanoj. Se tion pensis iu 
kapitano, kion pensos do la simplaj 
soldatoj, la malkleraj kamparanoj k 
la mezmensa loĝantaro de la arier- 
gardo? La mensogado, la falsaĵoj 
kreis medion, en kiu dronas la logiko, 
la racio k la vero profite al perfido.

De antaŭ unu jaro, duono de His- 
panio havas nenian scion pri la aŭ- 
tentikaj faktoj. La tiranio reganta sur 
tiu teritorio, kaŝas zorge la veron. 
Por pravigi siajn krimojn, la faŝistoj 
akuzas la registaranojn pri teruraj 
murdoj. Por pravigi la ekziston de 
germanaj k italaj regimentoj en sia 
zono, ili asertas ke ĉe ni abundas la 
francaj batalionoj. Ne strange do, ke 
miloj k miloj da personoj sub la re- 
gado de Franko, rifuzis finlaste cer- 
bumi k formi al si konkretan opinion 
pri la vera situacio. Ja la pesimismo 
kreskas, la malkontento pliiĝas, la 
flustroj laŭtiĝas... Sed tio okazas sen-

Ne! Ĉiuj devas koni la veron. En 
la respublikana Hispanio, krom la 
nekontesteblaj volontuloj, kies mem- 
volan aliĝon neniu povas diskuti, kiuj 
venis entuziasme pelitaj de Idealo, 
spite barojn k malfacilaĵojn sennom- 
brajn, nur batalas sur nia tero homoj, 
kiuj naskiĝis en nia lando k parolas 
nian lingvon. Ne ekzistas sur nia 
teritorio generaloj, kiel von Faupel k 
Mancini, specialaj senditoj de fremdaj 
ŝtatestroj. Nur la senhonoraj ribeluloj 
povas akcepti tiajn mastrojn, sen kiuj 
ili estus jamude longe venkitaj senri- 
mede de la plenrajta forto de sia 
propra popolo, de la viva Hispanio!

Niaj fervoraj amikoj el Hago 
estas bravaj pioniroj de novaj 
metodoj por praktika apliko de 
niaj devizoj pri rekta alpaŝo de 
la popolo en ĉiuj aspektoj de la 
urĝa antifaŝista batalo. Krom 
eldono de nia gazeto en neder- 
landa lingvo, ili ankaŭ pretigis 
ekspozician fenestron, kiu loge 
k arte altiras ĉies atenton kiel 
bone moniras la apuda bildo.

▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼TTfrVV

MAHOMETANA DIBOĈA FESTENO
La tuta mondo konas, jam de longe, la procedojn 

per kiuj la bando da perfidaj ribelintaj generaloj logis 
la maŭrojn al la infero de la milito en Hispanio. Oni 
promesis al ili altan salajron, abundan nutraĵon, teron 
por kulturi ĝin post la venko k, kiel militakiraĵojn, ĉion, 
kion ili sukcesus rabi en la konkerotaj vilaĝoj.

Ankoraŭ pli. Ilia voluptema temperamento estis ruze 
vekata per aludoj al la virinoj de nia lando k oni raj- 
tigis la marokanojn por satigi sian malĉastan apetiton 
sur la malfeliĉulinojn, kiujn ili trafus. Jes, eĉ tiu mons- 
traĵo estis promesita al la maŭroj, por altiri ilin, de la 
senhontaj armeaĉanoj, kiuj nepre bezonis tiujn hordojn, 
kiel helpon por starigi la regnon de Dio.

La afrikanoj do, forrabis senbremse vilaĝojn k ur- 
betojn en Ekstremaduro, Andaluzio, Kastiljo, Aragono 
k Baskio, murdante sendefendajn popolanojn por alpro- 
prigi al si kudromaŝinojn, matracojn, vestojn, juvelojn k

A

meblojn. Cion ili vendis en la placoj de la vilaĝoj, kun 
la komplezemo malkuraĝa de la mallojalaj militistoj.

Post la rabado k murdado, la maŭraro dediĉis sin 
ofendi la virinojn. Tiel okazis en multaj urboj k eĉ en 
Zaragozo. La faŝistaj radiostacioj dementis tiujn teru- 
rajn krimojn k celis kaŝi la hontigan konduton de la 
oficiroj, kiuj rigardis tion sen ruĝo de honto.

Malfacile estos nun al ili, dementi la barbaran

spektaklon, kiu estiĝis en Vitoria, pia urbo plena je 
monaĥejoj, preĝejoj k loĝata de kristanaj familioj. Per- 
sonoj ideologie dekstremaj, kiuj forlasis la urbon Vito- 
ria, komunikas la farojn de tiuj barbaroj aĉe agantaj 
senĝene antaŭ la hispanaj banditoj.

Alvenis tien la maŭraj hordaĉoj, ebriaj je sango, 
sataj je akiraĵoj, k regataj de freneziga malĉastemo. Tiuj 
sovaĝaj bestoj, kiujn neniu bremsis, disiĝis tra la urbo 
k en la ĉirkaŭaĵoj profanis la tremantan k puran hones- 
tecon de centoj da virinoj hispanaj. Tiun, kiu rezistis al 
perfortigo, ili mortigis. La viroj, kiuj volis defendi la 
virton de fratino, filino, edzino aŭ patrino, falis, trabo- 
rite de klugoj, sub la facila akuzo je «ruĝulo».

Nun, post monatoj, tiu monstra krimo, tolerata de 
aŭtoritatoj sin nomantaj hispanaj k kristanaj, fruktigas 
kiel malbeno k hontindaĵo. Jam dek unu el tiuj knabinoj, 
perfortigitaj sen la protekto de la hundaĉoj de «Supren 
Hispanio», akuŝis nigrajn idojn, kiel ateston nekontes- 
teblan pri tio, kiaj estas la naskintoj. Pli ol kvindek 
virinoj baldaŭ akuŝos siavice k ĉiu el ili scias, ke 
baraktas en sia ventro la frukto de tiu maroka aĉularo, 
kiun Franko k liaj kunuloj venigis en Hispanion, por 
masakri niajn infanojn k malvirgigi niajn virinojn.

Kiam ne eblos nei la faktojn, tiu hundo naŭziga, 
kiun la Papo ĵus agnoskis, Franko, diros, ke ĉio estis 
tolerata por plifortigi la solidarecajn ligilojn kun siaj 
aliancanoj de Afriko... je nomo de la kristana familio!

Esperanto estas, krom instrumento de kulturo, advokato de popoloj!
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nOZAIKO
• La pirata krozŝipo «Almirante 
Cervera» atakis la anglan ŝipon «Mae 
Gregor» kiam ĝi eliris el haveno de 
Santander kun 1.500 virinoj k infanoj, 
kiuj forlasis la danĝeran zonon.

Sen komentarioj...
• Laŭ angla gazeto Dai!\> Herald 
Franko sekrete komunikis, ke li estas 
preta rompi kun Berlino k Romo, k 
forsendi la germanajn k italajn tru- 
pojn, sub jenaj kondiĉoj: Subteno de 
la Ne-Interveno tiamaniere ke Francio 
k Sovetio ne helpu la respublikan 
registaron. Li ricevos militrajton k 
samajn konsiderojn ol la respublika- 
noj; k se li gajnas la militon, oni 
agnoskos lin kiel estron de Hispanio 
k oni helpos lin finance rekonstrui 
la landon.

Ni ne scias ĉu tio entenas iom da 
vero aŭ estas simple ke li provas for- 
peli la «mastrojn»...
• La 1. de Aŭgusto alvenis en San- 
tander 72 soldatoj, kiuj forkuris el 
faŝista armeo k petis batali en niaj 
trupoj. Jen veraj volontuloj, kiuj per 
sia foriro elpruvas la veran situacion 
de faŝista zono.
• Angla gazeto The Times publikigis 
la 2. Aŭgusto raporton pri parolado 

Anglio k Italio, sed ĉi lasta lando 
pretendas pliigon al tiuj sendoj, mal- 
graŭ la rezisto de Germanio, kiu de- 
ziras akapari la tutan produktadon.

Kiel oni povas konjekti, la firmeco 
de Takso Romo-Berlino estas.., fera.
• Nia armeo batalas k studas. En 
la tranĉeoj k parapetoj la Milicoj de 
la Kulturo starigis lernejojn, kie oni 
instruas la soldatojn dum ripozo. En 
fronto de Teruel funkcias 30; en fronto 
de Huesca 60; en fronto de Granada 
100; en fronto de Kordobo 50; en 
fronto de Zaragoza 15; en fronto de 
Guadalajara 40; en fronto de Toledo 
34 k aliaj en hospitaloj, aviadkam- 
poj k. t. p.
• Okaze de lastaj luktoj en Madrida 
fronto, la ribelintoj intense mobilizis 
la fortojn por rezisti nian ofensivon. 
Unu el la vagonaroj, kiu transportis 
trupojn estis kondukata de maŝinisto 
ĵus elirinta el malliberejo, kie li estis 
akuzita kiel maldekstrulo. Kiam la 
vagonaro estis tuj alvenanta en stacio 
de Caceres, la maŝinisto akcelis la 
marŝon k la vagonaro eniris kun ega 
rapido k ektuŝegis alian vagonaron, 
kiu atendis eblan eliron. Okazis grava 
katastrofo, kies unua viktimo estis la 

tomobiloj, malgraŭ la protestoj de 
«naciistaj» soldatoj, kiuj deĵoris tie k 
kiuj estis enkarcerigitaj.
• Dum lastaj tagoj la atencoj de la 
faŝistoj al diverslandaj ŝipoj plinom- 
briĝis. La plej gravaj el ili estas la 
atako al angla ŝipo Brifish Corpora!, 
al franca ŝipo Ma recho! L}>aufe\> k al 
jugoslava ŝipo Plani k.

Aliflanke la itala eskadro iniciatis 
senĉesajn atakojn al hispanaj ŝipoj, 
ne nur apud niaj marbordoj, sed eĉ 
en turkaj maroj. Dume, la «Reĝino de 
T maroj» meditas...
• La 12. Aŭgusto, la dana ŝipo 
Edith estis atakata de faŝistaj aero- 
planoj, kiuj dronigis la ŝipon. La ŝipo 
estis kontrolata de franca observanto 
de la Londona Komitato, kiu malgraŭ 
sia aŭtoritato estis devigata ielsin savi
• La italaj gazetoj jam parolas tute 
senkaŝe pri la agoj de italaj trupoj 
en Hispanio, sed malgraŭ tio Italio 
oficiale ne-intervenas. Ja la gazeto 
Popolo d' Italia diras: «La atako al 
nordaj pozicioj estas farita de la legiaj 
divizioj «Nigraj Flamoj» (ĉio estas 
nigra en faŝista Italio). La divizio «23 
de Marto» batalis ĉe la maldekstra 
flanko». La gazeto Stampa diras: «La 
atako kontraŭ Santander estas farita 
de la batalionoj 735, 724, 740, 751, 
738 k 734. Jen bona cifera paradol

TAMEN, LA KADAVROJ EL KORDOBO ANKORAŬ SILENTAS...
Ni ja komprenas la klopodojn de kelkaj gvidantoj de la neŭtrala movado penante mildigi la amaran pilolon pri la terura buĉado, 

fare dela faŝistoj, al la esperantistoj de Kordobo. Heroldo de Esperanto en sia lasta numero de julio, svingas, kun nekaŝebla ĝuo, la 
ricevon de letero en Esperanto—kun hispanlingva traduko, pro cenzuraj postuloj - kiun sendis infanteriano el suda faŝista armeo. Laŭ la 
estimataj redaktoroj de «/7. de E.-» por detrui la asertojn pri mortigo de esperantistoj, sub regado de Franko, sufiĉas tiu naiva letereto, 
kiu cetere promesas floradon de la Esperanto-movado post Ia venko (!) de la «naciista» perfida ribelo.

Ni ne povas mezuri la longon de la politika influo de liu malamika «samideana» soldato farinta tiun fanfaronan promeson. Ni ne 
povas grumbli pri la facila entuziasmeto de nia veterana kolego antaŭ la supozo ke la hispana Faŝismo dorlotos la verdan stelon. Ni ne 
povas eviti ke reakciaj katolikaj esperantistoj faru bruon pro tio, ĉe sia sonorilejo, dum fulmotondre ili ekskomunikas nin pro fervora 
apliko de nia lingvo je la servo de ĉies libero. Ni ne volas detrui per vortoj la ĥimeron pri harmonio inter progreso k regreso. Ni estas 
praktikaj homoj! Jen, ni invitas la samideanojn, el la neŭtrala movado, konstati mem, per freŝaperinta jarlibro de 1. E. L., ke vakas mute 
la nomoj de malnovaj k tre konataj delegitoj en klasikaj hispanaj esperantistaj lokoj, kie bedaŭrinde la Faŝismo regas. Jes! en neŭtrala 
jarlibro - .ne klasbatala gvidilo - nur aperas normale la ordinaraj delegitoj loĝantaj en urboj de la Respubliko!

Ĉu valoras torditaj promesoj, antaŭ la pezo de konkretaj faktoj, pri la sorto de Esperanto, sub la signo de jugo k sagoj? La faŝista 
anonima «samideano» devas sukcesi unue, por konvinki nin pli efike, paroligi la kadavrojn el Kordobo, kiuj obstine ankoraŭ silentas...

prononcita de angla deputito Sir 
Stattford Cripps en Islington. Li diris: 
«la ŝiparo de Franko nur estas pirata 
ŝiparo. En la feliĉaj tagoj de Palmers- 
ton ili estus severe punitaj fare de la 
anglaj militŝipoj».
• Jam aperas en nia miiito signoj de 
faŝista malespero. La soldatoj kaptitaj 
en nia atako al pozicio el sektoro de 
Huesca estas preskaŭ ĉiuj italaj k 
iliaj kartoĉujoj aperas plenplenaj de 
kugloj «dum-dum». Niaj vunditoj ja 
montras la kruelan efikon de tiaj 
kugloj. Tion povis libere konstati 
kelkaj fremdaj gazetistoj, kiuj vizitis 
tiun fronton.
• Laŭ tre fidindaj sciigoj, ankoraŭ 
persistas certaj konversacioj inter 
Italio k Franko rilate al maroka fer- 
mineralo. Ĝis nun tiu mineralo estis 
vendita al Germanio, Anglio, Polio k 
Ĉeĥoslovakio, sed la sendoj al Polio 
k Ĉeĥoslovakio estas subite interrom- 
pitaj. Nun oni sendas al Germanio, 

maŝinisto mem. La du vagonaroj res- 
tis plene detruitaj. Jen pruvo pri ano- 
nima heroeco de hispana popolo.
• En faŝista zono mortis kardinalo 
Ilundain. La destino punas ĉiujn es- 
trojn de la ribelo. Ni deziras morton 
al neniu, sed ni suspektas ke la pro- 
videnco dekretis la malaperon de ĉiuj 
faŝistaj tiranoj.
• La agentejo United Presa anoncis, 
ke el ĉiuj eŭropaj potencoj, kiuj ak- 
ceptis pagi la elspezojn de la Londona 
Komitato, nur Anglio pagis sian ko- 
tizon. Pro tiu raporto, kelkaj potencoj 
pagis tuj, sed oni deklaris, ke la Komi- 
tato ne havas ankoraŭ sufiĉe da mono 
por pagi la tutajn elspezojn. La kada- 
vroj ne bezonas poŝon!
• La korespondanto en Ĝibraltaro 
de angla gazeto OaH\> Herald anoncas, 
ke grupo da germanaj soldatoj atakis 
la filion de Banko de Hispanio en 
Algeciras, kaptis la tutan arĝenton 
k tuj foriris rapide per blenditaj aŭ-

• Laŭ la korespondanto de angla 
gazeto Nema Chronicle generalo Kejpo 
de Llano, dum radioparolado, akuzis 
la estrojn de faŝista partio pri malmo- 
rala konduto rilatealvirinoj.Tionkon- 
firmas la fakto ke dum lastaj semajnoj 
multaj virinoj fuĝis el nigra zono.
• Laŭ rektaj sciigoj el Hirsberg, 
Silezio, (Germanio) la rekrutoficejo 
Wehrmeldeart sendis al ĉiuj fraŭloj 
inviton subskribi dokumenton akcep- 
tante iri al Hispanio kiel «volontuloj». 
® La germanaj aŭtoritatoj dekretis 
la disigon de organizo de katolika 
junularo Neudeutachland, k de ĉiuj 
asocioj kiuj estas internaciaj. Tiu 
estas la vojo de T progreso...
• La angla Komitato pri Kuracista 
Helpo al Hispanio anoncas, ke la 25. 
Aŭgusto eliris en vojaĝo al Hispanio 
kvar novaj ambulancoj, lli ne surpor- 
tos signojn de Ruĝa Kruco por eviti 
ke la ribelintoj bombardu ilin, kiel 
okazis al antaŭaj sanitaraj veturiloj.
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ABO N MANIERO gazet0 ne havas fiksan abonprezon. 
Ĝi eldoniĝas nur per laŭvola individua monhelpo de sia legantaro. 
Ni elektis tiun sistemon ĉar tiel, ĉiu kroma sumeto de tiuj, kiuj povas 
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legaĵo al multaj, kiuj 
pro senlaboreco, aŭ aliaj kaŭzoj, ne povas pagi sian propran kotizon. 
Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k plaĉa, 

pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj:
ĜENERALA INTERNACIA ADRESO 

nur por mono

GUSTAVE FARENC
53, Rue Brise-Pain 
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BELGIO. — K-do M. DELFORGE. — 33, Rue de Heigne, 
Poŝtĝiro 199106, CHARLERO1

REDAKCIA ADRESO POR ĈIO ALIA

POPOLA FRONTO —Mar, 25, Valencia (Hispanio)

NIA MUNICIO
Valencia esperantistaro.. . 56*10 pioj.
J. E. —Paierna......................... 10 >
Paco k Amo—Barcelono. . 16’50 >
J. R. —Puigcerda..................... 12 »
R. A.—Cocentaina................. 4
V. R. —Soneja........................ 5 »
J. G. S.—Soneja.................... 5CR. P,— Caslellon.................... 0 >
M. R - Bugarra...................... 2*50
A. M. —Bugarra...................... 2*50
P. S.—Orihuela..................... 6 »
R. B.—Ademuz....................... 25 »
M. D.—Villanueva Serena. . 20
W. N'—Oulu........................... 50 f.mk.
V. M. - Detroit........................ 3 doi.
F. V. —Dobra u Fridru. . . 38 76 ffr.
G. Esperantiste Ouvrier.—
Orleans.................................... 17 »
FET-anoj. —Toulouse. . . 27 >
Th— Squiffiec........................ 10 >
L. G. —Piounevez Quintin. . 5 »
S. G.—Kergrist Moelore.. . 5 »
B.— Annecy............................. 50
B. S.—Atirdarberg. . . . 15 sv.kr.
H. L, - Sundsvall................... 5
G. E. - Leksand.................... 5 »
A. T. - Umea.......................... 3
J. K —Vesterhaninge.. . . 2
E. E.—Stockolm. .... 5 »
Lab. Esp. Klubo. —Malmo. . 6 >
G. Y. —Stockholm................. 5 >
C. —Port Said......................... 5 A • |Sli.
E. L. J.—London.................... 5 »
W. G. B.—Nelson................. 0 6
P. G.—West HartlepooL. . 1
M. S.-Torquay.................... 2
E. J. W.-Stanmore. . . . 4
F.- Folkestone....................... 2/6
C. W. R. —Long Eaton. . . 2/6
R. S.—Letchworth.................. 3 »
J. S.—Harpenden. , . . . 1
W. S.—Nelson....................... 2
N. — Birmingham.................... 2 6
J. W. D.—Bayswater. . . . 5,3
A. L. —Huy.............................. 10 b.fr.
A. Z. - Jumet........................... 50 »
J. W. - Dison.......................... 10
FET-grupo.—Bruxelles. . . 75 >
FET-grupo. —Liege. . . . 20
C. J. B. - Apeidoorn. . . . 0*50 gd.
W. H. v D. —Hilversum. . . 2
J. B.—Amsterdam.................. 1 »
FLE-Sekcio—Heerlen. . . 3 »
FLE.-5. Sekcio Amsterdam. 6*50 »

NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono de holandanoj 

PETRO van der FLANK 
Van Speijkstraat, 48-1 

poŝtĝiro 24-5542 
AMSTERDAM W. Nederlando

J. K. —Bargermeer. . 0 50 gd.
J. P.—Breezand.. . . 10 »

G. W. - den Haag. . . 1 >

S. M.—Veenworden. . 1 >

FLE-Sekcio 15.-Amsterdam. 3
G. J. W,—den Haag. . 1 »

J. J, - Rotterdam. . . 1 ‘50 >

N. —Arnhem.................. 1*75 »

A. W. —den Haag. . . 1 »

K. L. —Opsund. . . . 1
P. v. M.—Zandam.. . 1 »

Poŝtesp . — Rotterdam. 2*50 >
FLE-Sekcio. —Krimpen. 13*20 »

FLE-Sekcio 2, —Rotterdam . 5 »

A. C. H. —Rotterdam. . • • 1

KORESPONDADO
Simpla trilinia anonceto 4 f. fr.

NEDERLANDO. K-do. J. W. Teune, Ysel- 
strat, 97, Zuid, Amsterdam, deziras kores- 

pondi kun hispano.
KORESPONDA CENTRO INTERNACIA ha- 
vigas ĉiaspecajn adresojn pri ĉiuj temoj kaj 
ĉiuj landoj. Petu detalojn: 2e Helmerstraat 

22, Amsterdamo.
ROTERDAMO. 17-jara spicisto dez. kor. k.ĉ.
1. p ĉ. t. Nepra respondo. Adreso: Aart de 
Bes.-Paulkrugersiraat, 21, 6/. -Rotterdam Z

LASTA HORO
Paralele kun la faŝista atako en la 

nordo, kie oni brave disputas la tere- 
non al la invadintoj, en la aragonaj 
frontoj, la Popola Armeo unuan fojon 
entreprenas plensukcese vastan ofen- 
sivon, kiu estas rekta minaco por la 
gravaj faŝistaj urboj de tiu regiono. 
Ankaŭ en la sudo pliboniĝas strategie 
multaj pozicioj.

En la internacia fronto, la sen- 
honta itala piratado devigas malfermi 
okulojn al kelkaj ministroj. Francio 
aŭdas jam, en sia ventro, obtuzan mu- 
ĝadon. La Ligo de Nacioj denove 
baldaŭ kunvenos... sen bruo.

POPOLFRONTA LETERUJO
Ĉ. H.— Shanghai—Notita la enhavo de via 

estimata letero. Ni plenumas viajn mendojn 
k dankas vin pro la kantokolektoj, kiuj bone 
alvenis. Fratan batalsaluton! Venkon al vi, 
kamaradoj!

H. N. —Malmo.—Via unua monsendo es- 
tas kvitancita en nia 18-a numero. Lastan 
sumon ni kvitancas. Ni kordankas vin k 
ĉiujn amikojn de via urbo.

H. K.-Kuŝiro.-Ni notas la enhavon de 
via estimata letero k plenumos viajn dezi- 
rojn, sed ni multe timas, ke la sendaĵoj ne 
trafu vin, ĉar «P. F.» estas malpermesita en 
Japanio k via Poŝto rifuzas nian gazeton.

N. S. P. —Naĥtaĥe—Via skribaĵo «Deman- 
doj» ne taŭgas por <P. F.» kiu neestas ten- 
denca gazeto. Sekve ni sendas ĝin.traduki- 
ta, al Madrido laŭ via peto. Via tre bona, 
sed iom longa poemo, ne estas pro tio pro- 
fifebla sed ni klopodos komplezi vin.

J. B.—Rotterdam—Via estimata longa le- 
tero meritas aparte privatan respondon kvi 
certe ricevos ĝin, rekte, per poŝto.

J. B. —Londono — Kun intereso ni legas 
ĉiam,viajn tre estimatajn skribaĵojn. Nun ni 
vidas", ke vi apogas k pravigas nin rilate la 
sintenon de absurdaj idealistoj, kiuj kon- 
traŭstaras la ageman faŝismon per «aktiva» 
nenionfarado, dum praktika laboro urĝas! 
Koran saluton!

K. K.-Nynashamn - Estas tre facile, ka- 
marado, erare opinii je longa distanco, ĉefe 
se oni ricevas malĝustan impreson. Ni de- 
zirus esti rigardataj per okulvitroj ne kolo- 
rigitaj per antaŭjuĝoj partiecaj.

F. R. — Aussig - Notinte viajn indikojn; 
viaj instrukcioj estos plenumataj. Tamen ni 
sendos al via Asocio du ekzemplerojn de 
ĉiu numero.

N. A. MacQ. —Ann Arbor, Michigan-Via 
belega letero tre ĝojigis nin. Vi estas homo, 
kiu agnoskas ia veron k la pravon ekzame- 
nante la faktojn. Saluton!

J W. — Morlaix—Estu singarda, kamara- 
do! Nia malamikaro estas ruza k lerta. Nun 
temas pri disvastigo de mensogoj por dividi 
la laboristaron en eksterlando k suspektigi 
ĝin pri nia afero. La faŝismo entreprenas 
nun vastegan ofensivon laŭ tiuj procedoj. 
Fidu al Ia hispanaj laboristoj! La lnternacia 
Brigado daŭre ekzistas.

V. M.—Detroit—Nin trafis via letero, kiun 
ni tutkore dankas, ĉefe pro viaj kuraĝigaj 
k entuziasmaj vortoj.

L. A.— Minneapolis — Ni respondas vian 
karton. ' ian monsendon ni jam kvitancis. 
Ni alsendos la gazeton laŭ viaj indikoj. Pro 
nuna situacio, korespondado estas malfa- 
cila. Tamen, ni klopodos komplezi vin.

G. P. — Sgag Point-(N. Z.)—Daŭre ni
sendos al vi nian gazeton. Vian bondeziron 
ni estimas kun danko. K

K-do. C. — Plouguerneau — Ni bedaŭras, 
ke ni ne sukcesis komprenigi al vi nian 
starpunkton per la koncerna artikolo. Ni ci- 
tis nur faktojn, kiujn ni bone konas k petis 
niajn legantojn ne juĝi la aferon kiel perse- 
kuton al senkulpuloj,, sed ke ili atendu la 
rezulton de la juĝlaboro. Ni diris, ke ni ne 
kredas, ke ĉiuj sampartianoj, eĉ ne ĉiuj 
gvidantoj de tiu organizo, estas malhonestaj 
sed necesas konstatigi, ke la polico r.e faris 
arestojn kaprice. Rilate al la du aliaj orga- 
nizoj, kiujn vi mencias ni koincidas kun via 
opinio. Ne facilanime englutu tendencajn in- 
formojn. La registaro agas tute lojale por 
ĉiuj laboristoj senescepte. Akcepti la malon, 
estas rezulto de misinformado. Pensu, ke 
ekzistas elementoj, kiuj malrekte ekspluatas 
sentojn de homeco por sia disiga celo.

R. R. B. - (L. E. A.) - New York — Ĉion ni 
notis dece el via letero k antaŭdankas vin 
pro Ia promesitaj lernolibroj.

J. O. — Fiscal — Via bela artikoleto certe 
aperos, kiam eble plej baldaŭ, Ni dankas vin!

Presejo de J. Olmos, Alicante, 33, Valencia

b.fr

